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ATA CONCLUSIVADA REUNIAONEGOCIAlDE24 DEJUNHODE2013 ENTREA ~NE, FENEI
E FEPECI EO GOVERNO

Aos vinte e quatro dias do mes de junho 0 Secretario de Estado do Ensino e da A:dministra~ao
I

Escolar reuniu com os sindicatos e federa~oes de sindicatos de professores, n:o ambito da
negocia~ao suplementar do sistema de requalifica~ao que 0 Governo pretend~ estabelecer
para a Administra~ao Publica e a aplicar com adapta~oes aos docentes, solicital:Japara esse

:
efeito.

Para FNE,FENEIe FEPECI,a proposta de lei do Governo que pretende substitui.r a figura da
mobilidade especial pela da requalifica~ao profissional merece viva reprbva~ao, por

I

representar uma viola~ao unilateral e inaceitavel do contrato estabelecido p~la entidade
patronal, neste caso, 0 Estado, e os seusTrabalhadores.

Neste caso concreto, e entendimento dos signatarios que se esta perante uma clara
inconstitucionalidade que nao deixara de combater, ao nivel juridico, pelas !formas que
entenderadequada~

Para os signatarios, 0 estabelecimento de urn sistema de requalifica~ao prof!ssional, nos
termos em que este e apresentado, nao constitui a resposta que respeita os Trab~lhadores ou
que sequer sirva uma adequada gestao dos recursos humanos na Educa~ao.

Por outro lado, e estando tambem prevista, em simultaneo uma proposta de crescimento do
horario de trabalho na Administra~ao Publica, os signatarios rejeitam da mesma fo:rma uma tal
inten~ao.

No entanto, e sem conceder, considerando que se encontra para aprova~ao a lei gue regula e
institui 0 sistema de requalifica~ao na Administra~ao Publica, bem como as norma~ relativas ao
crescimento do horario de trabalho na Administra~ao Publica;

Ossignatarios registam 0 compromisso por parte do Ministerio da Educa~aorelati~amente aos
seguintes pontos, para 0 que este apresentara, nos casosaplicaveis, a necessaria proposta de
altera~ao da lei:

1. A aplica~ao do artigo 61.!~da lei n.Q 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com a altera~ao que
resulta da aplica~aoda lei n.Q 66/2012, de 31 de dezembro, ocorre esgotadas as pdssibilidades
de voluntariamente 0 docente ser colocado ao abrigo do procedimento administrativo previsto
na proposta de altera~ao do ECD.Assim, qualquer transferencia de docente do: quadro de
escola ou deagrupamento nao podera ultrapassar 60 quil6metros, do seu local d~ residencia,
sem 0 seu acordo;

I

2. Os docentes dos quadros de zona pedag6gica concorrem ao seu QZP e no minimo a urn
c6digo de agrupamento de escolas ou de escola nao agrupada de outro QZP, mantendo-se,
assim,0 que dispoe 0 n.Q 4 do art.Q 9.Q do Dl132/2012, de 27 de junho;
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3. 0 eventuajl aumento do horario de trabalho na administrac;ao publica de 35 para 40 horas

semanais, no: caso do pessoal docente e imputado a componente nao letiva de trabalho

individual. Assim, e fixado 0 numero minimo de horas da componente nao letiva que nao sac

registadas no horario de trabalho dos professores e que integram a sua componente individual

de trabalho. Nessa definic;ao devera ser tido em conta 0 numero de alunos, turmas e niveis

atribuidos ao idocente, nao podendo ser inferior a:

b) Nos V? e 3.Q CEB, no ensino secundario e na educac;ao especial, 15 horas ou 16
horas, respetivamente, para quem tem ate 100 ou mais de 100 alunos;

4. A func;ao de direc;ao de turma e integrada na componente letiva do docente, podendo ser

atribufda nos ,100 minutos previstos na alfnea b) do n.Q 3 do artigo 8.Q do Despacho Normativo

n.Q 7/2013. Na alterac;ao do despacho normativo sera definido que aos docentes com func;oes

de direc;ao deiturma serao, obrigatoriamente atribuidos esses minutos.
I

5.0 dispostoi nos artigos 77/1 e 79.Q do ECDnao sofre alterac;ao;
I
I

6. Para os do'centes sem componente letiva, as atividades previstas no n.Q 5, do artigo 8.Q do

Despacho Ndrmativo n.Q 7/2013, sobre organizac;ao do ana letivo (coadjuvac;ao, apoio

educativo, oferta complementar do 1.Q CEB, lecionac;ao a grupos de alunos de homogeneidade

relativa e aul<;lsde substituic;ao), sac consideradas componente letiva. As mesmas atividades

sac ainda cons,ideradas para efeito de completamento de horario.

7. A eventual aplicac;ao de urn sistema de requalificac;ao a toda a administrac;ao publica, a

aplicar-se ao pessoal docente, nao podera ter lugar antes do ana letivo de 2014/2015, nao

podendo havf7r qualquer colocac;ao em situac;ao de requalificac;ao antes de 1de fevereiro de

2015;

8. A eventuali coJocac;ao de urn docente em situac;ao de requalificac;ao, em horario com a

durac;ao de PE110 menos 90 dias, tern como efeito 0 reinicio da contagem do prazo em situac;ao

de requalificac;ao;

9. E criada ~ma comissao de acompanhamento da qual fazem parte os Sindicatos e a

Administrac;a~ Educativa para avaliac;ao do impacto da aplicac;ao, designadamente, dos

seguintes instrumentos de gestao dos recursos humanos docentes:

a)1Priorizac;ao na afetac;ao dos docentes do MEC a lecionac;ao da componente

I sociocultural e cientffica dos cursos do IEFP;

b)IAfetac;ao dos docentes a tempo inteiro as Comissoes de Protec;ao de Crianc;as e
, Jovens (CPCJ);

c} Afetac;ao de docentes do MEC a projetos conjuntos com 0 Ministerio da

Solidariedade e da Seguranc;a Social (projeto CASA, entre outros);

d) 'Transic;ao para a carreira tecnica superior.
!

10. Nao sera distribuido servic;o letivo aos docentes que, tendo requerido a aposentac;ao, se

encontrem a aguardar 0 respetivo despacho. Da mesma forma, nao serao contabilizadas as
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horas de redu<;ao ao abrigo do artigo 79.Q do EeD para efeito do calculo do credito horario das

escolas.

Nestes termos, e sem prejufzo do total empenhamento na greve geral do dia 27 de junho de

2013 e de iniciativas jurfdicas que venha a desenvolver para impedir que querlo sistema de

requalifica~ao para a Administra~ao Publica, quer 0 aumento do tempo de trabalho para a

Administra~ao Publica se venham a concretizar, os signatarios consideram que estao reunidas

as condi<;oes para que os servi<;os de avalia<;ao e os exames nesta fase final do ana letivo de

2012/2013 possam decorrer com normalidade.

-----')nP ~J.... J.. L..~v---,

Federa~ao Nacional dos Sindicatos da Educa~ao


